
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Vacature Barman/Barvrouw (fulltime) 
Vakantiepark Westerbergen is een veelzijdig park met een lange toeristische traditie en een geheel 
eigen charme. Het is een familiebedrijf dat zich onderscheidt door uitstekende service, een 
gemoedelijke sfeer en uiteraard vele faciliteiten. Het park ligt te midden van natuurgebieden, het grenst 
aan Nationaal Park Dwingelderveld en ligt op steenworp afstand van Boswachterij Ruinen. 

Voor ons nieuw te openen familie restaurant zijn wij op zoek naar een Barman (of Barvrouw). Vanuit 
jouw persoonlijkheid, passie en ervaring ben je in staat om een ultiem gastvrijheidsgevoel te creëren bij 
de gast. Ben jij sociaal, gastvrij en servicegericht? En ben je flexibel en stressbestendig in de drukke 
uurtjes? Dan hebben wij een super mooie uitdaging voor jou! 
 
De functie 
In de functie van Barman (of Barvrouw) ben jij te vinden achter de bar, bij de ingang om onze gasten 
welkom te heten. Jij zorgt voor een gastvrij ontvangst en afsluiting van het bezoek. Je bent daarmee het 
visitekaartje van ons bedrijf. Je voelt je als een vis in het water achter de bar. De gasten ontvangen met je 
stralende lach. Jij maakt de drankjes klaar en zorgt keer op keer voor een gezellige sfeer en een 
geslaagde dag. Jij bent sociaal, gastvrij en staat altijd open voor een gezellig praatje. Je kunt een grapje 
maken. Perfecte biertjes tappen. En je bent snel en oplettend. Dus niemand wacht te lang of zit zonder 
drankje. En je staat klaar voor het team. Je springt bij waar nodig en zorgt ervoor dat de bar schoon en 
bijgevuld is.  

 
Wat vragen we en verwachten we van jou? 

• Je hebt horecaopleiding of ruime ervaring achter de bar.  
• Gastvrijheid zit in je genen. 
• Je bent sociaal en kunt inspelen op de situatie en de wensen van de gast. 
• Je bent een echte teamplayer. 
• Je bent flexibel, betrouwbaar en stressbestendig. 
• Je hebt een verzorgd voorkomen.  
• Je bent bereid om alles aan te pakken. 

 
Ons aanbod: 

• Een uitdagende baan in ons nieuwe restaurant; 
• Een uitstekende werksfeer met leuke collega's; 
• Geen dag is hetzelfde en er heerst altijd een vakantiesfeer; 
• Een marktconform salaris afhankelijk van werkervaring met prima secundaire voorwaarden; 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. 

 
Solliciteren 
Ben je enthousiast en past deze functie bij jouw ervaring en persoonlijkheid? Wij ontvangen graag jouw 
CV en motivatie. Zodra wij jouw sollicitatie binnen hebben ontvang je van ons een bevestiging. Wanneer 
je in aanmerking komt voor een sollicitatiegesprek krijg je hiervan bericht. Weet jij ons te verrassen met 
je motivatie? Je kunt je sollicitatie sturen naar: 
 
Westerbergen 
t.a.v. Dhr. J. Klein 
Oshaarsweg 24 
7932 PX Echten 
 
Of per e-mail: jrgklein@westerbergen.nl  
 


